
Nota Técnica nº 34/2019/SPR
Documento no 02500.032635/2019-89

Em  15 de maio de 2019.

Ao Superintendente Adjunto de Planejamento em Recursos Hídricos
Assunto:  Certificação do Estado do RN no âmbito do PROGESTÃO quanto ao 
cumprimento da meta federativa 1.3: Contribuição para a Difusão do Conhecimento.
Referência: 02501.002128/2013

1. A     presente     Nota     Técnica     trata     da     verificação     ao     atendimento     da  
Meta     1.3: Contribuição     para     difusão     do     conhecimento     no     âmbito     do     Programa     de  
Consolidação     do Pacto     Nacional     pela     Gestão     das     Águas     –     PROGESTÃO.     A     seguir     são  
apresentados  dados  gerais do objeto da avaliação:

Processo: 02501.002128/2013
Contrato Progestão: 116/ANA/2013 e 048/2018
Contratante: Agência Nacional de Águas
Contratada: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN
Objeto     do     contrato:     transferência     de     recursos     financeiros     da     ANA     à     ENTIDADE  
ESTADUAL,     no  âmbito     do     Programa     de     Consolidação     do     Pacto     Nacional     pela  
Gestão     das     Água     -  PROGESTÃO,     na     forma     de     pagamento     pelo     alcance     de     metas  
de     gerenciamento     de     recursos  hídricos,   mediante   o   cumprimento   das   metas   de  
gestão
Data da assinatura do contrato: 31/12/2013
Objeto     da     avaliação:     Meta     1.3:     Contribuição     para     difusão     do     conhecimento     - 
Compartilhamento     no     âmbito     do     SINGREH,     por     meio     de     instrumento     específico,     das 
informações     sobre     a     situação     da     gestão     de     águas     que     subsidiam     a     elaboração     do  
Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos no Bras il”.

Ano de avaliação: 2º Ciclo – 1º Período - ano 2018

2. A   ANA, conforme  atribuição     conferida pela  Resolução     CNRH  nº  58/2006,  
elabora anualmente,     desde     2009,     o     Relatório     de     Conjuntura     dos     Recursos     Hídricos  
no     Brasil.     Todas     as  versões     do     Relatório     de     Conjuntura     encontram-se     disponíveis  
para     download     no     portal  eletrônico     da     ANA     (www.ana.gov.br).     A     participação  
dos     estados,     através     das     secretarias estaduais     de     recursos     hídricos     e     meio     ambiente  
e     órgãos     gestores     estaduais     de     recursos  hídricos,   tem   sido   decisiva   para   atingir   os  
resultados apresentados.

3. Conforme     especificado     no     Anexo     I     ao     contrato     116/ANA/2013  
(Processo     de Certificação     das     Metas     de     Cooperação     Federativa     e     de  
Gerenciamento     de     Recursos     Hídricos   em     Âmbito     Estadual),     a     Meta     1.3:     Contribuição  
para     difusão     do     conhecimento ,     corresponde     ao compartilhamento     no     âmbito     do  
SINGREH     das     informações     sobre     a     situação     da     gestão     de águas     que     subsidiam     a  
elaboração     do     Relatório     " Conjuntura     dos     Recursos     Hídricos     no     Brasi l ". Esta     avaliação  
trata,     portanto,     do     atendimento     à     solicitação     para     subsidiar     a     elaboração     do 
Relatório     " Conjuntura     dos     Recursos     Hídricos     no     Brasil     –     Informe     201 9 ",     cujos     dados  
foram solicitados em setembro de 2018.

4. O   critério   de   avaliação   da   meta   do   PROGESTÃO,   conforme   previsto   em  
contrato, consiste     no     envio     por     parte     do     estado     do     Rio     Grande     do     Norte     das  
informações  solicitadas  no prazo estabelecido e conforme formato definido pela ANA.
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5. Para     a     elaboração     do     Relatório     de     Conjuntura     –     Informe     201 9     a     ANA,  
em  17/09/18 ,     enviou     ofício     para     o     Instituto     de     Gestão     das     Águas     do     Estado     do     Rio  
Grande     do Norte     -     IGARN     (Ofício     nº     54/2018 /SPR-ANA     –     doc.     Próton     056411/2018-97 )  
solicitando  informações  para  o  Relatório de Conjuntura – Informe 2019.

6. Informamos     que,     em     função     dos     dados     para     atendimento     da     Meta  
1.3:  Contribuição     para     difusão     do     conhecimento     terem     sido     solicitados     ao     Estado  
antes     da assinatura     do     Contrato     do     2º     ciclo     do     Progestã o   ,     a     certificação     foi  
efetuada     tomando     como base     as     métricas     de     certificação     do     contrato     anterior     (1º  
ciclo),     sendo     que,     a     partir     de     2019,     os dados     solicitados     para     o     atendimento     da     meta  
1.3  serão  aqueles  listados  em  anexo  ao contrato firmado no 2º ciclo do Progestão .

7. Nessa situação, a s     informações     de     Qualidade     das     Águas     e     Outorgas  
Estaduais     são     as     que     se enquadram   para   efeito   de   avaliação   do   Progestã o   ,   pois   são  
as   que   necessitam   de   atualização   sistemática     e     periódica     e     são     as     que     necessitam  
estar     integradas     à     base     de     dados     do Conjuntura     em     formato     específico.     O     envio  
dessas     informações     objetiva     apresentar     uma     visão   integrada     dos     recursos     hídricos     em  
âmbito     nacional,     incorporando     as     informações     dos     diversos  integrantes   do   Sistema  
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

8. Ao     receber     a     solicitação     da     ANA,     o     IGARN     sistematizou     as  informações  
sobre     qualidade     das     águas     e     outorgas     estaduais     solicitadas     e     enviaram     para     a  
agência     no     dia     12/11/18 ,     por     meio do Ofício nº 73/2018/IGARN – Gabinete/IGARN 
(Doc. Nº 067428/2018-70) .     As     informações   apresentadas     atende ram ao prazo e     ao  
padrão   solicitado s     pela     ANA     e     foram     incorporadas     à     base     de     dados     do     Relatório  
de  Conjuntura  dos Recursos Hídricos – Informe 2019 , em elaboração .

9. Conforme     os     critérios     e     as     métricas     estabelecidas     pela     SPR,     na     Nota  
Informativa  nº     02/2019 /SPR,     de     15/02/19     (Doc.     009554/2019-85 ),     para     a     avaliação     d e   
c a d a   i t e m     da     Meta     1.3:     Contribuição   para     difusão     do     conhecimento ,     o     Estado  
atingiu     94%    da     nota     final     ( média     da     pontuação total     das  notas   referentes   aos   dados  
de   Qualidade   das   Águas   e   de   Outorgas   Estaduais).   As pontuações referentes a cada  
ítem avaliado estão apresentadas no Anexo 1.

10. Considerando     o     exposto     e     a     fórmula     de     avaliação     do     Progestã o   ,  
constante     do Anexo     I     do     Contrato     Progestão     116/ANA/2013,     atesta-se     o     cumprimento  
no     que     se     refere     ao     compartilhamento     das     informações   que     subsidiam     a     elaboração  
do     Relatório     "Conjuntura     dos     Recursos     Hídricos     no     Brasil     –     Informe 201 9 "   (Meta   1.3:  
Contribuição para difusão do conhecimento).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
LAURA TILLMANN VIANA

Especialista em recursos Hídricos

(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE LIMA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA

Coordenador de Conjuntura e Gestão 
da Informação

De acordo. À SAS para conhecimento e providências pertinentes.

(assinado eletronicamente)
FLÁVIO HADLER TRÖGER

Superintendente Adjunto de Planejamento de Recursos Hídricos
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ANEXO 1. CRITÉRIOS AVALIADOS E PONTUAÇÕES RECEBIDAS NO ÂMBITO DA META FEDERATIVA 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO. 
 
Tema 1. Informações sobre Outorgas de Uso dos Recursos Hídricos 

 
Tema 2. Informações sobre Monitoramento da Qualidade da Água 
 

 

 

 
 

Critérios avaliados
Vazão máx. 

out.*
Nome 
usuário

Finalidade 
Principal

Tipo
Data 

emissão
Data validade Situação Ato adm.

Nome 
munic.

Nome rio Coordenadas NOTA**
ENVIO NO 

PRAZO
ENVIO NO 

FORMATO***
PONTUAÇÃO 

TOTAL

Pontuação máxima S 2 20 20 4 4 4 2 2 2 20 80 10 10 100

Pontuação obtida S 2 20 20 4 4 4 2 2 2 20 80 10 10 100

OUTORGA DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
SITUAÇÃO 1: PONTUAÇÃO RELATIVA AOS DADOS DE OUTORGAS PARA UF QUE NÃO TEM INSTITUÍDA A COBRANÇA

* Requisito eliminatório (o não envio implica em pontuação zero)
** Pontuação referente aos parâmetros
*** Formato refere-se ao envio conforme o modelo de tabela, extensão do arquivo solicitados e coordenadas em lat/long (graus decimais) 

Pontuação máxima 5 7,5 2,5 2,5 2,5 5 5 30
Pontuação obtida 5 7,5 0,0 0,0 2,5 0 5 20
OBS: Houve redução na  pontuação nos  i tens  "a l ti tude", "descrição" e corpo d'água" pois  não preencheram a  tabela  com as  informações .

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Tab 1. INFORMAÇÕES SOBRE COLETAS

Critérios avaliados CODIGO COORDENADAS ALTITUDE DESCRIÇÃO
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL
CORPO D'ÁGUA AMBIENTE PONTUAÇÃO TOTAL

Pontuação máxima 12,5 12,5 25 50
Pontuação obtida 12,5 12,5 23 48
 OBS: Houve redução de pontuação no ítem "parâmetros". Segue-se justi fi cativa  técnica: (1) quando o s tatus  for 2 ou 3 não colocar os  s ímbolos  <ou> no campo do va lor do parâmetro; 

(2) quando  o parâmetro não tiver s ido medido naquele ponto colocar o va lor "0" no s tatus  e no va lor do parâmetro; (3) se o s tatus  for 2 porque o va lor está  abaixo do l imite de detecção, colocar o va lor "0" e o s tatus  "2".

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Tab 2. INFORMAÇÕES SOBRE PONTOS

Critérios avaliados CODIGO DATA COLETA PARÂMETROS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

TABELA 1 TABELA 2
ENVIO NO 

PRAZO
ENVIO NO 
FORMATO*

PONTUAÇÃO TOTAL            

Pontuação máxima 30 50 10 10 100

Pontuação obtida 20 48 10 10 88

* Formato refere-se ao envio conforme modelo de tabela/extensão do arquivo sol ici tado

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

Pontuação Final: (Pontuação Total Tema 1 + Pontuação Total Tema 2) / 2 

Pontuação Final: (100 + 88) / 2 = 94 


